
 

 

Philips Shaver series 5000
เคร่ืองโกนหนวดไฟฟาแบบ
เปยกและแหง

ใบมีด V-Track Precision PRO
หัวโกน ContourDetect 8 ทิศทาง
Turbo+ Mode
เครื่องกันขน SmartClick Precision

SW6700/14
การโกนที่ทรงพลัง ความสบายและแนบชิดที่เหนือชั น

สัมผัสถึงพลังแหง V-Track Pro!
สัมผัสการโกนท่ีไมเกิดแรงดึง ดวย V-Track PRO เพ่ือร ับมือกับหนวดท่ียาวเปนพิเศษ V-Track 
PRO ของเรามีใบมีดรูปทรงตัว V แบบลับคมในตัว 72 เลมท่ีจะโกนขนไดโดยไมเกิดแรงดึง 
แมวาจะเปนหนวดท่ีมีอายุ 3 วัน

ใชงานงาย
• โกนหนวดแบบไรสายไดนาน 60 นาทีเมื่อชารจแบตเตอร่ีเต็มแลว
• เวลาชารจ 1 ช่ัวโมง
• ลางเคร่ืองโกนหนวดผานกอกน้ําได
• รับประกัน 2 ป ใชกับแรงดันไฟทั่วโลก และมีใบมีดที่เปลี่ยนได
การออกแบบเพื่อความสมบูรณแบบ
• หัวโกนยืดหยุน 8 ทิศทาง เพื่อผลลัพธที่ยอดเยี่ยม
• V-Track Precision PRO สําหรับการโกนแมกระทั่งขนเคราสั้นที่ข ึ้นไดเพียง 3 วันที่ดีที่สุด
• ใบมีดแบบหมุน 72 เลมที่ดักจับและโกนขนไดทุกองศา
ผลลัพธที่สะดวกสบายและแนบสนิท
• โกนผานเคราที่หนาดวยพลังที่แรงกวา 20%
• โกนแบบแหงใหความรูสึกสบาย หรือโกนแบบเปยกท ี่ใหความรูสึกสดชื่นAquatec
ไดประโยชนสุดคุมจากเครื่องโกนหนวดของคุณ
• เครื่องกันขนแบบคลิกสําหรับการเล็มหนวดและจอนท ี่ดีเยี่ยม



 ใบมีด V-Track Precision PRO
โกนไดแนบสนิทดวยใบมีด V-Track Precision 
PRO 
จะนําเสนขนแตละเสนไปสูตําแหนงการโกนที่
ดีที่สุด กับขนเคราสั้นที่ขึ้นไดเพียง 3 วัน 
ไมเวนแมแตเสนที่เอนราบกับผิวหรือในระดับค
วามยาวที่แตกตางกัน 
สามารถโกนขนไดใกลโคนเสนขนมากขึ้น 30% 
ในการเคลื่อนไหวที่นอยคร้ังกวา 
จึงเปนการรักษาสภาพผิวของคุณใหอยูในสภาพ
ที่ดี

ใบมีดแบบลับคมในตัว 72 เลม
ใบมีดแบบลับคมในตัว 72 ช้ิน ทําการตัด 151000 
ครั้งตอนาที ไมทิ้งขนไวแมแตเสนเดียว 
ไมวาขนจะงอกในทิศทางไหนก็ตาม

หัวโกน ContourDetect 8 ทิศทาง

เคลื่อนที่ไปตามสวนโคงของใบหนาและลําคอไ
ดอยางแนบสนิทดวยหัวโกน ContourDetect 8 
ทิศทาง คุณจะโกนขนไดมากขึ้น 20% 
ทุกครั้งที่เคลื่อนผาน 
เพื่อการโกนหนวดที่หมดจดและเกลี้ยงเกลา

Turbo+ Mode

โกนผานเคราสวนที่หนาไดอยางรวดเร็วดวยพลัง
ที่เพิ่มขึ้นเปนพิเศษ 20% เมื่อคุณใชงานในโหมด 
Turbo+

Aquatec แบบเปยกและแหง

เลือกวิธีการโกนที่คุณชื่นชอบ 
คุณสามารถเลือกการโกนแบบแหงและสบายที่
ทําไดอยางรวดเร็ว 
หรือจะเลือกการโกนแบบเปยกดวยเจลหรือโฟม
ระหวางอาบน้ําดวยซีล Aquatec 
แบบเปยกและแหง

โกนหนวดแบบไรสายไดนาน 60 นาที

คุณจะสามารถใชงานไดนานถึง 60 
นาทีซึ่งสามารถโกนไดประมาณ 20 
คร้ังตอการชารจ 1 ช่ัวโมง 
เครื่องโกนหนวดนี้ทํางานในโหมดไรสายเทานั้น

เวลาชารจ 1 ชั่วโมง

โกนไดนานขึ้นในทุกการชารจ 
เนื่องจากมีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอันทรงพลังท ี่
ชวยประหยัดพลังงานและใชงานไดยาวนาน 
เพียงใชเวลาชารจแค 5 นาที 

คุณก็จะมีพลังงานเพียงพอที่จะใชในการโกนหนึ่
งคร้ัง

เครื่องโกนหนวดสามารถลางน้ําได

เพียงเปดหัวโกนแลวนําไปลางผานกอกน้ํา

เครื่องกันขน SmartClick Precision

กดเพื่อแนบเครื่องกันขน Precision 
ที่ออนโยนตอผิวเพื่อตกแตงรูปลักษณของคุณเ
ปนขั้นตอนสุดทาย 
ซึ่งเหมาะอยางยิ่งสําหรับการเล็มจอนและคงสภ
าพหนวดของคุณ

แข็งแกรง ทนทาน

เครื่องโกนทั้งหมดของเรามาพรอมการรับประกั
นทั่วโลก 2 ป 
และสามารถใชไดกับแรงดันไฟทุกขนาด 
ตองเปลี่ยนใบมีดที่ใชงานไดทนทานทุก 2 ป
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ไฮไลต
เคร่ืองโกนหนวดไฟฟาแบบเปยกและแหง
ใบมีด V-Track Precision PRO หัวโกน ContourDetect 8 ทิศทาง, Turbo+ Mode, เครื่องก ันขน SmartClick 
Precision
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กําลังไฟ
• ประเภทแบตเตอรี่: ลิเธียมไอออน
• การชารจ: ชารจไฟจนเต็ม 1 ช่ัวโมง, 

ชารจไฟรวดเร็วเพียง 5 นาทีตอการโกน 1 ครั้ง
• ระบบเลือกแรงดันไฟฟาอัตโนมัติ: 100-240 V
• SkinComfort: ระบบ SkinProtection, AquaTec 

แบบเปยกและแหง
• ทั้งแบบเปยกและแหง: ใชไดทั้งแบบเปยกและแห ง
• ที่จับ: ดามจับออกแบบตามหลักสรีระศาสตร
• กระเปา: กระเปาพกพา
• ระบบการโกน: ใบมีด V-Track Precision PRO, 

ใบมีดแบบลับคมในตัว 72 เลม
• Contour Following: หัวโกน ContourDetect 8 

ทิศทาง
• เวลาในการใชงาน: 60 นาที / โกน 20 ครั้ง
• สี: Star Wars Rebellion
• การทําความสะอาด: สามารถลางน้ําไดทั้งหมด
• SmartClick: ที่กันจอน
• พลังงานขณะสแตนดบาย: 0.1 W
• การใชงาน: ไมตองใชสาย, ถอดปลั๊กกอนใชงาน
• การใชกระแสไฟฟาสูงสุด: 9 W
• Turbo+ Mode: โกนดวยพลังการโกนพิเศษ 20%
บริการ
• รับประกัน 2 ป
• หัวโกนสําหรับเปลี่ยน: เปลี่ยนทุกๆ 2 ปดวย SH90
•
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รายละเอียดเฉพาะ
เคร่ืองโกนหนวดไฟฟาแบบเปยกและแหง
ใบมีด V-Track Precision PRO หัวโกน ContourDetect 8 ทิศทาง, Turbo+ Mode, เครื่องก ันขน SmartClick 
Precision

* ตัดไดแนบผิวขึ้นอีก 30% ในคร้ังเดียวเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ Philips 
รุนกอน

* โกนเสนขนไดมากขึ้นอีก 20% เปรียบเทียบกับผลิตภ ัณฑ Philips 
รุนกอน

* เพ่ิมพลังขึ้น 20% เปรียบเทียบกับกรณีท่ีไมใชโหมด Turbo+

http://www.philips.com

